Struyk Verwo Infra is onderdeel van CRH plc, een mondiale producent en distributeur van
hoogwaardige bouwmaterialen en -producten met organisaties in 31 landen, 87.000 werknemers en
3.800 locaties. Door constant te innoveren, vinger aan de pols te houden bij de klant en
maatwerkoplossingen te bieden heeft Struyk Verwo Infra de positie van marktleider in de publieke
bestrating in Nederland verworven. De organisatie beschikt over een uitgekiende mix van 8
productielocaties waar zowel bulkproducten als specials worden geproduceerd. In het totaal zijn er
zo'n 350 medewerkers werkzaam, waarvan het merendeel in de productie.
Voor onze organisatie zijn wij momenteel op zoek naar een:

Electromonteur (1 fte)
Productielocatie Tiel
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitbreiding en reparatie van het elektrisch gedeelte van het productieproces volgens voorschriften;
Storingen zoeken en oplossen in besturingen, beveiligingen, signaleringen, e.d.;
Plaatsen van benodigde schakelaars, schakelkasten, zekeringen e.d.;
Onderhouden van het machinepark volgens voorschriften;
Demonteren, repareren, reviseren en monteren en ombouwen van aanwezige machines en apparatuur;
Heeft veelal te maken met diverse hydraulische en pneumatische krachtoverbrengingen en besturingen
Op basis van tekeningen, schetsen, aanwijzingen vervaardigen van nieuwe apparatuur,
machineonderdelen, plaatwerk, uitslagen, e.d. is een pré;
Diverse laswerkzaamheden is een pré (autogeen, Mig/Mag, elektrisch);
Bijdragen aan innovatieve ontwikkelingen aan het machinepark;
Werken conform de bedienings- en veiligheidsvoorschriften op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu en
gebruik maken van de aanwezige beschermingsmiddelen;
Schoonmaken en houden van de betreffende machines, installaties, apparatuur en gereedschappen;
Bijdragen aan een goede werksfeer binnen de afdeling;
Inrichten en onderhouden van het onderhoudssysteem (Ultimo).

Gevraagd wordt een kandidaat die:
• Zelfstandig werkt met een pro-actieve houding;
• Een enthousiaste vakspecialist is met een mbo-opleiding Werktuigbouw of Elektrotechniek;
• Bij voorkeur kennis heeft van hydrauliek, pneumatiek en plc besturingstechniek
• Bereid is aanvullende opleidingen te volgen;
• Ervaring heeft met lassen;
• Enige jaren werkervaring heeft als storingsmonteur in een productieomgeving;
• Bereid is tot werken in ploegendienst (twee ploegen met bereidheid tot drie ploegendienst).

Heb je belangstelling voor deze functie?
Je sollicitatie met CV kun je sturen naar: Struyk Verwo Infra BV, t.a.v afdeling HR, Postbus 2, 4900 AA
Oosterhout. E-mailen mag ook: sollicitaties@struykverwoinfra.nl. Voor meer informatie over deze functie kun
je bellen met Maarten Stijlaart, Hoofd Technische Dienst, op 06-25219786. Meer bedrijfsinformatie vind je op
www.struykverwoinfra.nl

